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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 89 

 
Datum: 23.01.2019 
Čas: 12:35 h 
Předkladatel:  MZE 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Zemánek 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel odboru majetkového vyrovnání Ministerstva zemědělství, který 
zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem 
ministra zemědělství jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady společnosti Státní zkušebna 
strojů a.s. (dále též jen „společnost“). Jako důvod pro nominaci zástupce předkladatele uvedl 
vysokou odbornou způsobilost v oboru managementu a ekonomie a zkušenosti nominanta 
s praktickým fungováním akciových společností. Jedná se o nominaci opakovanou, v roce 2016 již 
nominant prošel Vládním výborem s doporučujícím stanoviskem. 

V rámci své úvodní prezentace nominant stručně seznámil členy Vládního výboru s historií 
a činností společnosti, u níž 100% akcionářská práva vykonává Ministerstvo zemědělství. Dále 
představil základní ekonomické údaje a strategii společnosti. Jako své priority v rámci svého 
působení v dozorčí radě uvedl zejména kontrolu hospodaření společnosti, zlepšení vzájemné 
komunikace společnosti s Ministerstvem zemědělství a podporu společnosti v oblasti marketingu. 
V rámci následného pohovoru se členy Vládního výboru se nominat zamýšlel nad svými úspěchy, 
ale i neúspěchy při svém dosavadním působení na Ministerstvu zemědělství a nad hlavními 
výzvami při svém případném působení v dozorčí radě společnosti. Na základě pracovních 
zkušeností nominanta se diskutovalo o rozdílech práce v soukromém a státním sektoru a dále 
o investiční strategii společnosti s ohledem na ochranu životního prostředí. V posledním bloku 
otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů a své časové možnosti. Na otázku, zda byl 
nominant v minulosti objektem negativních zpráv v médiích, nominant odpověděl záporně.  

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
společnosti Státní zkušebna strojů a.s., souhlas.  

 
 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 
 

Jednání skončilo v 13:00 h. 

Zapsala: Mgr. Eva Hanušová v. r.       Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
               v.z. tajemníka výboru                                                předsedkyně výboru 

Příloha 
Prezenční listina 


